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Procedure aanvragen van investeringsbijdragen  

t.b.v.  materialen (>€100) voor aangesloten clubs*. 

 

 Actie verantwoordelijkheid 

  club S.O.B. 

1.  De club dient bij het S.O.B. (secretariaat) een schriftelijk 

beargumenteerd verzoek in tot een investeringsbijdrage 

van materialen; uiterlijk op 1 november van enig jaar. 

club  

2.  De Secretaris stuurt het verzoek ter kennisname naar het 

bestuur. 

 S.O.B. 

3.  Het DB legt het voorstel voor, in de AB vergadering van 

november/uiterlijk december van het betreffende jaar.   

Dit voorstel dient ook een DB standpunt in te houden 

m.b.t. bestelverantwoordelijkheid en facturatie. 

 S.O.B. 

4.  Het AB neemt in haar vergadering van 

november/december van hetzelfde jaar, een besluit over 

het DB voorstel. 

 S.O.B. 

5.  De secretaris meldt de club schriftelijk, beargumenteerd 

het AB besluit. 

 S.O.B. 

6.  Bij een positief besluit, waarbij de club zelf de bestelling 

uitvoert, dient zij er voor te zorgen dat de rekening op 

naam van S.O.B. wordt gesteld en rechtstreeks naar 

secretariaatsadres van S.O.B. wordt gestuurd door de 

leverancier. 

club  

7.  De club dient in het geval van ‘bestelling door club’ een 

kopie van de bestelling schriftelijk door te geven aan het 

S.O.B. secretariaat. 

club  

8.  De penningmeester van S.O.B. controleert de rekening 

van de leverancier a.d.h.v.  de kopie van de bestelbon. 

Bij gebleken correctheid wordt de rekening door de 

penningmeester betaald binnen de S.O.B. geldende 

criteria. 

 S.O.B. 

9.  Binnen 2 weken na ontvangt van het ter beschikking 

gestelde materiaal stuurt de organisatie een volledig 

ingevuld formulier ‘Ontvangstbewijs ter beschikking 

gesteld materiaal’ naar het secretariaat van S.O.B.. 

club  

10.  De penningmeester controleert de correctheid van het 

formulier. Bij akkoord voorziet de penningmeester het 

formulier van zijn handtekening. 

 S.O.B. 

11.  Aansluitend stuurt de penningmeester (conform criteria) 

een rekening ter hoogte van 25% van de aanschafkosten 

van het genoemd materiaal op bestelbon en AB besluit, 

m.b.t. de aanvraag, aan de club. 

 S.O.B. 

12.  Organisatie betaalt de factuur aan S.O.B. club  

 

*clubs dienen te voldoen aan de criteria waaraan voldaan moet worden t.a.v.  het 

verkrijgen van investeringsbijdragen 

 


